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Beste ouders/verzorgers,
In deze nieuwsbrief de volgende
onderwerpen
-

maandag 7 januari, school dicht
bibliotheek
zieke collega
2 lokalen krijgen een nieuwe vloer
jaarwisseling in ‘s Heer
Hendrikskinderen
vuurwerkcampagne gemeente Goes
social schools
kerstfeest in de kerk
Belangrijke data

Maandag 7 januari
De kinderen zijn vrij!
WIj starten met een studiedag voor al het
personeel van Albero.
Wij zien jullie graag allemaal weer terug op
dinsdag 8 januari!
Bibliotheek
In de bijlage van de vorige nieuwsbrief stond
de toestemmingsbrief voor het gebruiken van
gegevens voor het maken van pasjes. Er is
echter vanuit Albero een bericht gestuurd naar
de bibliotheek om dit te combineren met uw
toestemming AVG zoals wij die elk jaar moeten
gaan vragen.
Ook waren er een aantal ouders die aan gaven
dat de kinderen al een pasje hebben.
Kortom, nog veel onduidelijkheden.
Wanneer we precies weten wat er van ons
wordt verwacht hoort u weer van ons.
Zieke collega, Onderwijs Assistent Debby
Tot onze spijt moeten we doorgeven dat onze
collega Debby (Onderwijs Assistent) voor
langere tijd is uitgevallen.
Gelukkig hebben we een invalster gevonden.
Juf Marlinde Kamerling is vanaf vorige week
aan het werk bij ons op school.

2 Lokalen krijgen een nieuwe vloer
In de kerstvakantie wordt er in twee lokalen
een nieuwe vloer gelegd. In groep 1/2/3 en in
het lokaal van Juultje de Poeljeugd, de
kinderopvang, wordt de vloerbedekking
vervangen. Er komt een mooie nieuwe PVC
vloer. We zijn heel benieuwd naar het
resultaat!
Jaarwisseling in ‘s Heer Hendrikskinderen
Graag zou ik weer uw “extra ogen” willen
inzetten rondom de jaarwisseling. Er is jammer
genoeg vaak vandalisme schade rond de
school. Wilt u wanneer u dingen ziet die niet
kunnen actie ondernemen? De politie is op
deze dagen meer aan het surveilleren, ze
komen regelmatig langs. Maar u kunt hen ook
bellen.
Bij voorbaat dank!
De collega’s van Prokino zijn woensdag 2
januari weer in het gebouw.
Vuurwerkcampagne gemeente Goes
Ingezonden brief
Het einde van 2018 nadert snel. Over enkele
weken gaan we (hopelijk) een mooi en gezond
2019 tegemoet. Jammer genoeg melden zich
rondom de jaarwisseling ook een groot aantal
vuurwerkslachtoffers op de spoedeisende
hulpafdelingen van de ziekenhuizen.
Ten einde het aantal toekomstige jeugdige
vuurwerkslachtoffers te beperken, is 3 jaar
geleden het platform “4 vuurwerk veilig” van
start gegaan (www.4vuurwerkveilig.nl). Dit
landelijke project wordt aangestuurd en
gefinancierd door het Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat. Andere
deelnemende partijen zijn onder meer
Veiligheid NL, de brandweer, de politie en de
belangenvereniging pyrotechniek Nederland
(BPN).
De ‘4 vuurwerk veilig’ campagne kent 4
speerpunten:
1. lees voor het afsteken van vuurwerk de
gebruiksaanwijzing
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2. zet bij het afsteken van vuurwerk een
vuurwerkbril op
3. gebruik bij het aansteken van vuurwerk een
aansteeklont en
4. neem voldoende afstand van het afgestoken
vuurwerk.
Alle scholen in de gemeente Goes De website
www.4vuurwerkveilig.nl richt zich met name op
het gebruik van vuurwerk door kinderen in de
leeftijd van groep 8 (11-12 jaar).
Als u vragen heeft over de campagne neemt u
dan contact op met:
brandveiligleven@vrzeeland.nl. Ook wanneer
u hulp nodig heeft van de brandweer kunt u
hierop een (beperkt) beroep doen. De
gemeente Goes is op de hoogte van deze
campagne en ondersteund deze van harte.
Alvast bij voorbaat bedankt voor uw hulp. Wij
wensen u (en uw groep) alvast een hele fijne
jaarwisseling toe. Met vriendelijke groet, L.C.
(Leo) de Jonge Coördinator Brand Veilig Leven
Veiligheidsregio Zeeland
Social Schools
Ons communicatieplatform, social schools is
de manier om met u contact te hebben.
Zoals bijvoorbeeld vanmorgen:
Het schaatsen werd afgelast vanwege het
slechte weer. We hebben dat bericht op social
schools gezet.
Al snel bleek dat niet iedereen het bericht had
gelezen. Dan werkt het systeem dus niet
optimaal.
Wij willen komend schooljaar Social Schools
ook gebruiken voor de rapportage. Daarom
willen we u vragen wanneer u nog niet bent
ingelogd/aangemeld of u dat kunt doen.
Hieronder staat de link naar het
instructiefilmpje.
U heeft voor het inloggen een koppelcode
gehad.
Wanneer u die niet meer in uw mailbox heeft,
dan graag een berichtje naar ons.

https://youtu.be/QWLNb7u52bM
Kerstfeest in de kerk
We willen de kinderen van school en hun
ouders graag voor deze dienst uitnodigen.
Kerstfeest in de kerk voor iedereen!
Op 25 december, kerstmorgen, is er in de kerk
op het dorp een gezinsdienst. De kinderen
blijven tijdens deze dienst in de kerk en er
speelt een koperensemble. We nodigen u
graag uit om deze dienst, die om 10.00 uur
begint, bij te wonen.
Namens de leiding van de kindernevendienst,
Danielle Baas

Belangrijke data

ma 7 jan
do 31 jan
do 21 jan

studiedag Albero
kinderen vrij
oudercafe
studiedag Poeljeugd
kinderen vrij

